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கா�தி ேதச�தி� ம�ப�க� 1  
(இ�த� ெதாட� 1997� ஆ ! பா"சி# இ$�� 
ெவளிவ$� ஈழ)ர* ப�தி"ைகயி# ெவளிவ�த�. 
1989 �ஆ ! ேம மாத� 28 � 29 � திகதிகளி# உமா 
மேக.வர� ேநர0யாக வழ1கிய தகவ#களி� 
அ03பைடயாக ைவ�� இ�த� ெதாட� எ4த3ப5ட�) 
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ச�ட�தி� 	� அைனவ�� சம� எ�ப� ஜனநாயக� 
ேகா�பா�. ஆனா� த�ைன ஜனநாயக நா� எ�� 
ேவச� ெகா கி�ற இ#தியாவி� ேந� %��ப�தி&% 
ஒ� ச�ட�,அரசிய�வாதிக)�% ஒ� 
ச�ட�.அதிகா*க)�% ஒ� ச�ட� பண�கார,க)�% 
ஒ� ச�ட�, ெபாலி.�% ஒ� ச�ட�, அ/பாவி 
ம�க)�% ஒ� ச�ட� எ�� பலவித� உ1�.  

ரஜ23கா#தி இ#திய தைலைம அைம4சராக இ�#த 
கால�தி� அவரா� இல5ைக�% அைமதி/பணி�% 
அ6/ப/ப�ட இ#திய இரா7வ� ெப1கள,; 

%ழ#ைதக , வேயாதிப,க , இைளஞ,க  எ�� வய� 
வி�தியாச� இ�லாம� எ1ணாயிர� ேபைர ெகா�� 
%வி�த�. பல ;&��கண�கான ெப1கைள பாலிய� 
வ�<ற=�% உ�ப��திய�. ெப1க  க&>ட� 
இ�/ப��, வேயாதிப,க  %ழ#ைதக  உயி�ட� 
இ�/ப�� இ#திய/ பைடயி� க1ேணா�ட�தி� 
அைமதி�% அ4.��தலாக இ�#த�. 

உ1ைமயி� இல5ைகயி� இ#திய/பைட இ�#த 
கால�தி� நட#த ச�பவ5கைள ?�தகால அழி=களாக 
ெகா ள 	@யா�. அ� ஒ� பிரகடன/ப��த/ப�ட 
?�தம�ல அைமதி/ பணி எ�ற ெபய*� 
நட#த/ப�டட ெகாைல, ெகா ைள, பாலிய� வ�<ற= 
எ��தா� அ#த4 ச�பவ5கைள/ பா,�க 	@?�.  

ராஜ23கா#தி ெகாA�>�%4 ெச�ற ேபா� ஒ� சி5கள4 
சி/பாB பகிர5கமாக அவைர� தா�கினா,. அ/ேபாைதய 
சிறில5கா ஜனாதிபதி ெஜயவ,�தனா அ#த4 
ச�பவ���% ம�னி/>� ேக�பத&%/ பதிலாக 
ெவBயிலி� ெகா�ைமயினா� ஏ&ப�ட 
Eைள�ேகாளாறினா� அ#த4 சி/பாB அ3வா� நட#� 
ெகா1டதாக பகிர5கமாக4 ெசா�னா,.  
அேதேவைள இ#திய இரா7வ�தி� வ�ைக�% 
எதிராக=� ரஜ23கா#தி கைட/பி@�த இல5ைக 
ெதாட,பான அரசிய� ேபா�கி&% எதிராக=� 
சிறில5காவி� ேஜ.வி.பி இய�க� மிக� த2விரமான 
எதி,/ைப� கா�@ய�. தமிழ2ழ/ பிரேதச�தி� தமிF 

Create a Blog for Free
Over 100,000 people are blogging w/o any coding needed. Start Now!  
HubPages.com

Qui êtes-vous ? 

சிவா 
சி�ன/ெபா@  

Afficher mon 

profil complet 

Visitors by Country. 

 
map tracker  

Counter 

 
hits counter free counter 

  

cheap celebrex  

live traffic counter  

வி$�தின�க
. 

Recent Visitors

   New Malden , Surrey 

came 

from "sivasinnapodi1955.blog..." 

on %u0B8E%u0BA9%u0BA4%

u0BC1 %u0... 

24COUNTER.COM

   

Page 1 of 6என� பதி=க  -வரலா�� வாF�ைக?�: கா#தி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/blog-post.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

ம�கைள ந�பைவ�� ேமாச� ெசBத ரஜ23கா#தியி� 
பைடகைள எதி,�� வி�தைல/>லிக  வ 2ர� ெசறி#த 
ேபாரா�ட�ைத நட�தினா,க .  

இ#த4 GFநிைலயி� இ#தியா ஒ� ெப*ய சி�கலி� 
மா�@� ெகா1ட�. வடகிழ�கி� சீனாவி� எதி,/> 
ேமறகி� பாகிIதானி� எதிh/> ெத&ேக >லிக  
ேஜ.வி.பி எதி,/> உ நா�@� பJசா/, கIமீ,, 
மிேஸாரா�, நகலா#�, M,�கா ம&�� அ#திர 
ம�க ?�த�%A ேபாராளிகளி� எதி,/> எ�� 
த�ைன4 .&றி?� தன�% ேள?� எதி*கைள அ� 
ேத@�ெகா1ட�. இ� ரஜ23கா#தியி6ைடய 
தைலைம��வ�தி� மீதான அவந�பி�ைகைய 
உ நா�@<� ெவளிநா�@<� ேதா&�வி��வி�� 
எ�� இ#திய� ெகா ைக வ%/பாள,க  அJசினா,க .  

 

இ#தியாவி� ப�தி� ஒ� ப5%Mட இ�லாத 
சி�னJசி� நா�@� சி/பாB ம*யாைத அணிவ%/பி� 
ேபா� தா�கிய��, அைத/ பாரNரமான ச�பவமாக 
நிைன�� அ#த நா�� ஜனாதிபதி ெஜயவ,�தனா 
ம�னி/>� ேகாராம� மனநிைல பாதி�க/ப�டவ*� 
ெசயலாக Mறியைத அவ,க  மிக/ெப*ய விடயமாக 
எ���� ெகா1டா,க .  

மனநிைல பாதி�க/ப�ட ஒ�வைர யாராவ� இ�ெனா� 
நா�� தைலைம அைம4சைர வரேவ&%� 
அணிவ%/>�% அ6/>வா,களா? ேஜ.ஆ, தி�டமி�� 
இ#தியாைவ?� ராஜ2ைவ?� அவமான/ப��திவி�டா, 
என அவ,க  க�வி� ெகா1டா,க . >லிகைள?� 
ேஜ.வி.பிைய?� அட�% வேதா� ேஜ.ஆ,�%� அவைர/ 
ேபா�ற சி5கள அரசிய�வாதி க)�%� இ#தியாவி� 
பல� எ�ன எ�பைத� கா��வத&% ஏதாவ� ெசBய 
ேவ1�� எ�� அவ,க  நிைன�தா,க .  

இ#த விவகார�ைத ைகயா வத&% இ#தியாவி� 
பா,/பணிய Eைளயான ேறா=�% 	A அதிகார� 
அளி�க/ப�ட�. ேறா அதிகா*க  ெத&காசிய 
வைரபட�ைத உ�னி/பாக அவதானி��� ெகா1@�#த 
ேநர�தி� இல5ைக�% அ1ைமயி� இ�#த 
சி�னJசி� நாடான மாைலத2=, அவ,க  க1களி� 
ப�ட�.  

காIமீைர?�, சி�கிைமைய?� த#திரமாக த5க  
நா�@� மாநில5களாக ஆ�கி� ெகா1ட தா5க  
ேநபாள�ைத?�, O�டாைன?� த5க  அதிகார 
பல�ைத பய�ப��தி இரா7வ ேமலா�ைம�% கீF 
ெகா1�வ#த தா5க  இ#த4 சி�னJசி� மாைலத2ைவ 
இ�வைர நா  கவனி�காம� வி��வி�ேடாேம எ�� 
அவ,க  ஆ4ச*ய/ப�டா,க .  

 

மாைலத2விேல ஆ�சி நட�தி� ெகா1@�#த அ/�� 
ஹ?� இ#தியா=ட� அ3வள= ெதாட,பி�லாதவ,. 
ஆனா� பாகிIதா6ட� ெந��கமானவ,. அதனா� 
அவைர இ#தியாவி� ப�க� எ�/ப� பாகிIதாைன 
சீ1�வதாக ஆகிவி��. அைதவிட அவ*� எதி*க  
யா, எ�பைத� க1டறி#� அவ,கைள இ#திய 
சா,பாள,களா�கி பதவி�%� ெகா1� வ�வத� Eல� 
மாைலத2ைவ த5க  க��/பா�@&%  ெகா1� 
வரலா� என ேறா நிைன�த�. அ� அவ,களி&% ெப*ய 
சிரமமாக இ��கவி�ைல. அ/�� ஹ?� ஏ&கனேவ 
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ஆ�சி�கவிF/> ஒ�றி� Eலேம பதவி�% வ#தவ,. 
அவரா� பதவி இற�க/ப�ட அவ*� எதி*களி� 
இ�வ, சி5க/O*<� ஒ�வ, ெகாA�பி<� இ�#தன,. 
ேறா அதிகா*க  சி5க/O��%� ெகாA�>�%� ெச�� 
அவ,கைள4 ச#தி��/ ேபசினா,க .  

ந21ட ேப4.வா,�ைத�%/ பி� மாைலத2வி� 
ஜனநாயக� ேத,த� 	ைறயி� கீF ஆ�சி�கவிF/>�% 
சா�தியமி�ைல எ�ப�� அ/�� ஹ?மி� எதி*க , 

இ#தியசா,பாள,க  எ�ப�� ெத*#தாேல இIலா�தி� 
எதி*க  எ�ற பிர4சார�தி� Eல� ேத,தலி� அவ,க  
ேதா&க@�க/ப��வி�� அபாய� உ1� எ�ப�� 
ேறா=�% >*#த�.  

எனேவ இரா6வ7 சதி 8ர5சி ஒ�றி� ;ல� அ3�
 
ஹ�மி� ஆ5சிைய� கவி�3பேத சிற�த�� 
*லபமான�மான வழி எ�� அவ�க
 த=�மானி�தன�. 
)�>� ேப�வைர இ#லாத மாைலத=� பா�கா38ப 
பைடைய )றிய03ப� ெப"ய க?டமான விடயம#ல 
எ�� அவ�க
 ந�பினா�க
. ஆனா# யாைர ைவ�� 
இ�த7 கா"ய�ைத சாதி3ப� எ�ப� அவ�க@�A3 
பிர7சிைனயாக இ$�த�. 

மாைலத2= இைளஞ,கைள பய�ப��தினா� 
அவ,க)�%/ >திதாக பயி&சி அளி�க ேவ1��. 

ெவ�� பயி&சி ம��� ேபாதா� ?�த கால�தி� நி�ற 
அ6பவ	�, தா�%தலி� ஈ�ப�ட அ6பவ� ேவ1��. 

அ�ம��ம�லாம� இ#தவிடய� எ�ைற�%� 
ெவளிேய வராம� பா�கா�க� M@யவ,களாக=� 
இ��க ேவ1��. மாைலத2= இைளஞ, களிட� 
இவ&ைற எதி,பா,�க 	@யா�. எனேவ ஈழ/ ேபாராளி 
கைளேய இத&% பய�ப��த ேவ1�� எ�� ேறா 
எ1ணிய� யாைர/ பய�ப���வ�?  

இ�=� ேறா=�% ஒ� சி�கலான விடயமாக இ�#த�. 

ஈபிஆ,எ�எ3; ஈஎ�@எ�எ/ ெரேலா இ#த E��� 
த5க)ட� ஒ�@� ெகா1� இ�/பைவ. இ#திய 
இரா7வ� �ைணேயா� இய5%பைவ. இவ,கைள/ 
பய�ப��தினா� நி4சயமாக தா5க  தா� 
இ#த/>ர�சி�% பி�னணியி� நி�றவ,க  எ�� 
பகிர5கமாகிவி��. அ� இ#தியா=�% மிக/ெப*ய 
ச,வேதச ெந��க@ைய� ெகா1� வ#�வி�� எ�� 
அவ,க)�%� ேதா�றிய�. எனேவ, இ#தியா=ட� 
ஒ�@�ெகா1@ராத ஒ� %Aைவ அவ,க  ேத@னா,க . 

அ/ேபா� >ெளா� %A அவ,க)�% ஞாபக���% 
வ#த�.  

உமாமேகIவர� தைலைமயிலான >ெளா� 
இ#தியா=ட� இரகசிய� ெதாட,>�, ேப4.வா,�ைத?� 
ைவ��� ெகா1டா<� ெவளியி� அ� ம&ைறய 
இய�க5கைள/ ேபா� இ#திய இரா7வ��ட� 
ேச,#தி��கா� தனி�� நி�ற�. அேதேவைள >லிகளி� 
எதி*யாக=� அ� விள5கிய�. எனேவ 
இ#த�கா*ய�தி&% >ெளா�ைட� தா� பய�ப��த 
ேவ1�� என ேறா த2,மானி�த�. >ெளா�@6ைடய 
நிர#தர இ#திய� ெதாட,பாளரான பால>�த, 	ல� 
உமாமேகIவர6�% த5க)ட� ெதாட,> 
ெகா )மா� தகவ� அ6/ப/ப�ட�.எ�ன 
காரண���காக எ�ப� பால>�த*ட� ெசா�லவி�ைல 
>லிக)�ெகதிராக ?�த� >*வத&% ஆ?த� வழ5கேவ 
உமாமேகIவரைன அைழ/பதாக அவ, நிைன��� 
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ெகா1டா,.  
ேறாவிட� இ�#த தகவ� வ#தி�#த சமய�தி� 
உமாமேகIவரனி� சகா�க  ேஜாத2Iவர� (க1ண�), 

வா.ேதவா ஆகிேயா, >லிகளா� ெகா�ல/ப�@�#தன,. 
இதனா� பல தைடவ த�ைன ந�பைவ�� ேமாச� 
ெசBத ேறாவி� மீ� ஆ�திர� ெகா1R�#த 
உமாமேகIவர� அைத மற#� ேறாைவ ச#தி�க 
ஒ/>�ெகா1டா,. 1987� ஆ1� ஆகI� மாத� 22� 
திகதி வ=னியா ெச�@%ள�தி� த5கியி�#த 
உமாமேகIவர� இ#திய இரா7வ�தி� விேசட 
உல5%வாS,தி Eல� ெச�ைன�% அைழ��4 
ெச�ல//ப�டா,.  
அவைர அைழ��4 ெச�ற இ#திய இரா7வ 
விமான/பைட அதிகா*�ேகா அ�ல� விமானி�ேகா 
Mட த5களா� அைழ��4 ெச�ல/ப�பவ, 
உமாமேகIவர� எ�� ெத*யா�. ெச�ைன 
ஆFவா,ேப�ைடயி< ள ஒ� வ 2�@� 
உமாமேகIவர�; ேறா இரகசிய4 ச#தி/> நட#த�. 

அ#த4ச#தி/பி� மாைலத2= விவகார�ைத அவ,க  
ெவளி/பைடயாக4 ெசா�லவி�ைல. தா5க  
ெசா�கி�ற தா�%தைல4 ெசBய ேவ1�� எ��� 
அத&%/ பண	�, ஆ?த	� >ெளா���%� த�வதாக 
ேறா ெசா�ன�. >லிக)�ெகதிரான தா�%தலாகேவ அ� 
இ��%� என உமாமேகIவர� நிைன��� ெகா1டா,. 
அ�ைறய ச#தி/பி� ேபா� ேறா 50ல�ச� Tபா 
இ#திய/ பண�ைத உமாமேகIவர6�% ெகா��த�. 

அ��த ச#தி/பி� ேபா� ஆ?த� வழ5க/ப�� எ��� 
அத&கான இட�ைத?�, திகதிைய?� பி�> 
அறிவி/பதாக4 ெசா�லி மீ1�� இ#திய இரா7வ 
உல5%வா6,தியிேலேய உமாமேகIவரைன 
இல5ைக�% அ6/பிைவ�தன,. ஊ��% வ#த 
உமாமேகIவர� ேறாவி� பண�ைத க&பி�@யி� 
மாசி� க�வா��� ெதாழி&சாைல ஒ�ைற நி�வ=� 
ெகாA�பி� >றநக, ப%தியி� பா*ய ேகாழி/ப1ைண 
ஒ�ைற அைம�க=� 	தV� ெசB�வி�� ேறாவி� 
அ��த ச#தி/பி&காக கா�தி�#தா,.  
ெதாட��...................... 
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